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A holokauszt és a gyógyszerészet II–III.
Szmodits László1, Dobson Szabolcs2
Az idén emlékezünk meg a Holokauszt 70. évfordulójáról.
Elsőként vállalkozunk az elmúlt 70 évben arra,
hogy áttekintsük a holokauszt gyógyszerészi vonatkozásait.

II. A magyar zsidóság és a gyógyszerészet a zsidótörvények és a Holokauszt időszakában
A zsidótörvények
Mielőtt a zsidótörvényeket tárgyalnánk, meg kell ismerkednünk a korabeli patikai reáljog és a személyi
jog fogalmával, mert ennek alapvető jelentősége van
az események szempontjából.
Reá1jogú gyógyszertárak voltak azok, amelyek
1851. év előtt állíttattak fel, és engedélyezési okmányukban határozottan nem volt kimondva, hogy az illető gyógyszertár személyes jogú, továbbá ha tulajdonosuk 1857. év december havától számított két évi határidőn belül a reáljogra való igényét bejelentette. A
reáljogú gyógyszertárak szabadon eladhatók, örökölhetők és hagyományozhatók voltak [1].
Személyjogú volt minden más gyógyszertár, amelynek engedélyezési okmányában a reáljogosítvány megadása határozottan nem szerepelt. A gyógyszertár üzleti joga a gyógyszertári jogosítvánnyal fölruházott
személyéhez volt kötve. Ilyen jogosítvány nem volt eladható, illetve hagyományozható. Az átruházást a
mindenkori kompetens miniszter engedélyezte. Az
engedély csak a törvényes kellék hiánya vagy bebizonyított erkölcsi megbízhatatlanság esetében volt megtagadható. Amennyiben a személyi jog jogosultja lemondott a patikáról (betegség esetén, nyugdíjba ment,
esetleg meghalt), a személyes jogosítvány visszaszállt
az államra. Ekkor országos pályázat útján újra adományozták. A jogra kiírt pályázat eldöntéséig a gyógyszertárat kirendelt hatósági kezelő üzemeltette. A személyi jogosítvány akkor szűnt meg, ha a tulajdonos a
jogról önként lemondott, ha más helyen nyert új jogosítványt, illetve meghalt. Különleges helyzet volt, ha a
haszonélvező nem volt gyógyszerész. Ekkor a haszonélvezőnek bérbe kellett adni egy kezelő gyógyszerésznek a gyógyszertárat [1].
Magyarországon összesen négy diszkriminációs,
ún. „zsidótörvény” született, amelyek a következők
voltak:
1. Első zsidótörvény – 1938:XV. törvénycikk „A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb
biztosításáról”.

2. Második zsidótörvény – 1939:IV tc. „a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról”.
3. Harmadik zsidótörvény – „A házassági jogról szóló
1894:XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges
fajvédelmi rendelkezésekről” szóló törvény
(1941:XV).
4. Negyedik zsidótörvény – „a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól” szóló törvény (1942:XV).
Az első zsidótörvény
Az első zsidótörvényt a Darányi-kormány készítette
elő, de már Imrédy Béla miniszterelnöksége alatt fogadta el az országgyűlés. Az 1938. május 29-én hatályba lépett törvény kimondta: a szellemi szabadfoglalkozású pályák állásainak legfeljebb 20 százalékát
foglalhatják el zsidók. A végrehajtást az orvosi és az
ügyvédi kamara mintájára létrehozott szakmai tömörüléseknek kell felügyelniük. A törvény szintén 20
százalékban maximálta a tíz értelmiséginél többet foglalkoztató kereskedelmi, pénzügyi és ipari vállalatoknál a zsidók létszámát. A végrehajtásra öt évet írtak
elő. A jogszabály alól mentesültek az első világháborúban és az ellenforradalomban különböző érdemeket
és kitüntetéseket szerzett zsidók, a hősi halottak özvegyei és gyermekei, az 1919 augusztusa előtt kitértek,
valamint ezek gyermekei, amennyiben nem tértek
vissza a zsidó vallásra. Bár a törvény indokolása és
szövege is vallási alapon definiálta a „zsidó” fogalmát,
a szöveg az 1919. augusztus 1-je után kikeresztelkedetteket is zsidónak minősítette. Az első zsidótörvény
a felekezeteket megillető jogegyenlőség felrúgása mellett az asszimiláció önkényesen megállapított mértékét
szabta meg a zsidósághoz tartozás kritériumának. Különbséget tett az 1919. augusztus 1. előtt és az utána
kikeresztelkedettek között [2].
A „Gyógyszerészi Szemle” 1938. évi 17. száma részletesen ismertette a törvényjavaslatot, majd így folytatta: „Fel kell azonban tételezni, hogy más törvényes
intézkedés keretében lesz majd szó a gyógyszerésztár-
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I. táblázat
Zsidó tulajdonban (zsidó gyógyszerész nevén, zsidó özvegy haszonélvezetében, áttért nevén lévő) lévő gyógyszertárak
az 1935. december 31-i gyógyszertári adatok alapján
Gyógyszertárak száma
Zsidó tulajdonban (zsidó gyógyszerész nevén, zsidó özvegy haszonélvezetében, áttért nevén) lévő gyógyszertárak (az összes %-ában)
Személyjogú: 1165
249 (21,4%)
Reáljogú: 168
35 (20,8%)
Összesen: 1383
284 (20,5%)

sadalom arányszámairól. Bizonyos, hogy elérkezett
annak az ideje, hogy a Magyarországi Gyógyszerész
Egyesület és az Okleveles Gyógyszerészek Országos
Szövetsége által a gyógyszerésztársadalom összetétele
felderíthessék. Az 1935. december 31-i adatok szerint
1383 gyógyszertár működött Magyarországon. Ebből
1165 személyjogú gyógyszertár volt. Keresztény
gyógyszerész tulajdonában volt 843, keresztény özvegy haszonélvezetében 111, zsidó gyógyszerész nevén volt 209, zsidó özvegy haszonélvezetében 11, áttért nevén 29 gyógyszertár. 1935. december 31-én 168
reáljogú gyógyszertár működött Magyarországon. Keresztény gyógyszerész tulajdonában volt 131, zsidó
gyógyszerész tulajdonában volt 31, keresztény felekezetbe áttért tulajdonában 4 gyógyszertár”. Mindezt
táblázatos formában az I. táblázat ismerteti.
Később a visszacsatolt területekre is kiterjesztették
ennek a törvénynek a hatályát. Így a Felvidéken 1938.
november 2-től, Kárpátalján 1939. március 15-től, Kelet-Magyarországon és Erdélyben 1940. november 26tól és a Délvidéken 1941. augusztus 16-tól a gyógyszertárak zsidó értelmiségi alkalmazottat nem foglalkoztathattak. (Ekkor már alkalmazták a második zsidótörvény rendelkezését is).
A második zsidótörvény
A második zsidótörvényt még az Imrédy-kormány terjesztette az országgyűlés elé, de már Teleki Pál miniszterelnöksége idején fogadták el a javaslatot. A jogszabály faji szempontból határozta meg, hogy ki számít zsidónak, bár a vallási hovatartozás is fontos viszonyítási alap maradt. Zsidónak minősült, aki
önmaga, legalább egy szülője vagy legalább két nagyszülője az izraelita felekezet tagja volt a törvény hatálybalépésekor vagy az előtt. Elvileg tehát a három
generáció óta megkeresztelkedett zsidó családokat
(ilyen nagyon kevés volt) nem érintette a törvény. A
törvény indokolása nem hagyott kétséget afelől, hogy
a törvényalkotó a zsidóságot egyetlen, megbonthatatlan faji csoportként látja. A törvény jelentősen szűkítette a zsidók életlehetőségeit. A szellemi pályákon 6
százalékban maximálta számukat, kitiltotta őket az állami közigazgatási és igazságügyi apparátusból, középiskolai tanári karokból. A jogszabály tovább korlátozta az egyes vállalatoknál alkalmazható zsidók számát. Az engedélyköteles ipari és kereskedelmi ágaza-

tokból a zsidókat kizárták. A már kiadott engedélyeket
fokozatosan vissza kellett vonni.
A törvénycikk 12. paragrafusa érintette a zsidó
gyógyszertár-tulajdonosokat és alkalmazottakat.
Eszerint „az első bekezdés alapján visszavont gyógyszertári jognak újból engedélyezése esetében az új engedélyes köteles a korábbi engedélyesnek, illetőleg
örökösének kívánságára a gyógyszertár berendezését
és anyagkészletét az Országos Közegészségügyi Tanács megfelelő szaktanácsa által a tényleges viszonyok figyelembevételével megállapított becsértékén
átvenni, ezenfelül a gyógyszertári jogosítvány ellenértékét is megfizetni. A gyógyszertári jogosítvány ellenértékéül azoknak az összegeknek egy évre eső átlagát
kell tekinteni, amelyek az elvonás évét megelőző öt
évben a vagyonadó kivetésének alapjául szolgáltak. A
becsértéknek és a gyógyszertári jogosítványért járó ellenértéknek megfizetésére a határidőt, továbbá a fizetés módozatait a belügyminiszter állapítja meg. Reálgyógyszertári jogot zsidó élők közötti jogügylet alapján egyáltalában nem, végintézkedés alapján vagy törvényes örökösödés jogcímén pedig csak abban az esetben szerezhet, ha az örökhagyónak egyenes ágon
rokona vagy házastársa”. A törvény arról is rendelkezett, hogy a zsidó tulajdonban lévő gyógyszertárak
1942. május 4-ig szabadon átruháztatók voltak, de az
ettől számított 5 éven belül (tehát 1947. május 4-ig)
azok joga megvonandó, ha időközben a belügyminiszter más rendelkezést nem hozott („gyógyszertári jogot
a törvény hatálybalépésétől számított három év eltelte
után kezdődő öt év alatt meg kell vonni”).
A 17. paragrafus arról intézkedett, ha egy munkahelyen az alkalmazottak száma 15-nél kevesebb, de
4-nél több, legfeljebb 2, ha az alkalmazottak száma
5-nél kevesebb, csak 1 fő lehetett zsidó. Egyebek között a gyógyszertárban alkalmazott zsidó értelmiségi
illetménye sem lehetett több mint a gyógyszertárban
foglalkoztatott nem zsidó értelmiségű alkalmazottak
illetményei átlaga.
Az első két zsidótörvény érzékeny anyagi veszteségeket okozott a zsidóságnak, különösen a kis- és középpolgárságnak. Országszerte több mint 90 ezren
vesztették el állásukat, a családtagokkal együtt körülbelül 220 ezer ember életkörülményei jelentősen romlottak. A törvényt azonban nem hajtották végre maradéktalanul. Kiépült az illegális alvállalkozások és a
„strómanság” rendszere, ezért az állásukat vesztettek
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közül sokan így-úgy meg tudták tartani egzisztenciájukat. (A „stróman” vagy „aladár” olyan nem zsidó
családtag, ismerős vagy barát, akinek a vállalatot, boltot, üzemet papíron a nevére írták, így a cég mentesült
a zsidótörvények hatálya alól. A stróman pénzt kapott
szolgálataiért, a céget a háttérből tovább irányító tulajdonos pedig fenn tudta tartani magát és családját.)
Mindez gyakran a hatóságok hallgatólagos beleegyezésével történt, hiszen a fellendülő hadigazdaság fő
megrendelőjeként az állam nem engedhette, hogy az
ipari és kereskedelmi forgalomból ténylegesen kikapcsolja a zsidó tulajdonú nagyvállalatokat és szakembereket [3].
A harmadik és negyedik zsidótörvény
és további jogfosztó jogszabályok
A harmadik zsidótörvényt Bárdossy László miniszterelnöksége alatt fogadták el. A „házassági jogról szóló
1894:XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről” szóló törvény (1941:XV) augusztus 8-án lépett hatályba.
Ezt követően a Kállay-kormány idején további jogfosztó törvények születtek. 1942. július 19-én lépett hatályba az 1942:VIII. tc., amely „az izraelita vallásfelekezet jogállásnak szabályozásáról” címet viselte. A törvény a zsidó vallás 1895-ös recepcióját tette semmissé
azzal, hogy „bevett” felekezeti státusról „elismertté”
minősítette azt vissza. A szimbolikus sérelmen kívül a
hitközségeket anyagi csapás is érte, hiszen a jogszabály
megvonta az állami támogatást a felekezeti szociális és
tanintézményektől. A törvény megtiltotta, hogy bárki
betérjen az izraelita felekezetbe. (1919 és 1942 között
évente átlagosan 200 nem zsidó vette fel a zsidó vallást, elsősorban házassági okokból.)
1942. szeptember 6-án lépett életbe „a zsidók me
ző- és erdőgazdasági ingatlanairól” szóló törvény
(1942:XV). Ez a negyedik zsidótörvényként emlegetett
jogszabály megtiltotta a zsidók számára mezőgazdasági ingatlanok vásárlását. Ezen kívül előírta, hogy állami kártalanítás fejében kötelesek átengedni birtokaikat. A harmadik és a negyedik zsidótörvény nem tartalmazott a gyógyszerészetre specifikus rendelkezést.
Az 1240/1944. ME. számú kormányrendelet szerint
1944. március 31-i hatállyal minden hatodik életévét
betöltött zsidó személy köteles volt házon kívül a felsőruházatának bal mellrészén, jól láthatóan 10x10 cm
átmérőjű szövet, selyem, vagy bársonyanyagból készült, kanárisárga színű hatágú csillagot viselni. Ez a
rendelet nem terjedt ki az 1914-1918. évi világháborúban szerzett arany vagy ezüst vitézségi érem, vagy pedig a kardokkal ékesített III. osztályú vaskoronarend
kitüntetettjeire és a 75%-os hadirokkant személyekre.
A sárga csillag viselése a gyógyszertárban dolgozó
zsidó gyógyszerész számára is kötelező volt [4].
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1944. április 12-én jelent meg az 1370/1944. M. E.
sz. rendelet a zsidó gyógyszertári jogosítványok rendezése tárgyában. Eszerint a személyes jogú gyógyszertárak engedélyese, haszonélvezője nem lehetett
zsidó. A zsidó kézben lévő reáljogú gyógyszertárak eladhatóságát és átruházhatóságát is elvetette a rendelet.
A belügyminiszter 1944. május 4-i hatállyal vonta
meg ezeket a jogosítványokat. A rendelet szerint ezért
új pályázatokat írtak ki ezekre a gyógyszertárakra. Az
új tulajdonosokat a miniszterelnök, Sztójay Döme nevéből képezve, ún. Sztójay-jogosoknak nevezték.
1944. április 21-én kelt az 1540/1944. M. E. számú
rendelet a zsidók értelmiségi munkakörben való foglalkoztatásának és a foglalkoztatás megszüntetése tárgyában. A munkaadó köteles a zsidó alkalmazottak
25%-ának foglalkoztatását 1944. április 30-ig, további
25% foglalkoztatását 1944. május 31-ig, a fennmaradó
zsidó alkalmazottak foglalkoztatását fokozatosan, de
legkésőbb 1944. szeptember 30-ig megszüntetni. Az
elbocsátott alkalmazottakat ugyanaz a vállalat nem értelmiségi munkakörben sem foglalkoztathatja.
A Belügyi Közlöny 1944. évi 47. száma közölte a
3840/1944. Me. (XI. 3.) számú rendeletet a zsidók vagyonának elvételéről. Eszerint „a zsidók minden vagyona az államra száll. Ezt a vagyont a háború viselésével és a hadikárokkal, a hadi gondozással, továbbá a
zsidókra vonatkozó jogszabályok végrehajtásával járó
költségek fedezésére kell fordítani. A vagyonnak az
államra szállásával kapcsolatos tennivalók ellátásáról
a belügyminiszter felügyelete alatt az erre a célra kinevezett kormánybiztos gondoskodik”. A rendelet 1.
paragrafusának 3. pontja felsorolta azokat a vagyontárgyakat is, amelyeket nem kellett beszolgáltatni az
államnak: istentiszteleti és a házi ájtatossághoz szükséges tárgyak (a vallásos cselekményekhez szükséges
ruhák, imakönyvek, liturgikus tárgyak, ereklyék), magánlevelek, iskolai tankönyvek, taneszközök, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, kétheti időtartamra szükséges élelmiszerek, tüzelő- és a világításhoz
szükséges anyagok, házastársak jegygyűrűi, egy család együttesen 300 pengő, ezen felül a családtagoknak
100 pengő. Ide tartoztak még a rendes életvitelhez
szükséges bútorok, edények, főző- és evőeszközök,
valamint a ruházati tárgyak, ágyneműk, továbbá a
foglalkozáshoz szükséges eszközök, szerszámok. De
nem mentesültek az állam általi elvétel alól a platina-,
arany-, ezüst-tartalmú ékszerek, drágakövek, igazgyöngyök. Az államra szálltak még az ingatlanok is
[3].
A zsidó tulajdonú gyógyszertárak
jogosítványának megvonása
Az 1943. május 4-vel visszavont zsidó gyógyszertári
jogosítványok a II. táblázatban felsorolt patikákat
érintették [5].
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Az 1943. május 4-vel visszavont gyógyszertári jogosítványok
Sorszám

Településnév

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ada
Avasújváros
Balatonalmádi
Barátka
Barcs
Beregszász

Bodzásújlak
Budapest

Csepel
Dárda
Debrecen
Elek
Fehérgyarmat
Felsővisó
Gáva
Gyalu
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Huszt
Kassa

Kéménd
Királyháza
Királyhelmec

A gyógyszertár
megnevezése
Megváltó
Csillag
Balaton
Remény
Megváltó
Angyal
Glória
Városi
Megváltó
Szent Rókus
Dorottya
Báthory
Ferenc József
Minerva
Szent Flórián
Szent György
Szent Péter
Őrangyal
Magyarhon Védasszonya
Muraközi
Segítő Szűz Mária
Isteni Gondviselés
Sas
Mátyás Király
Kígyó
Megváltó
Magyar Korona
Salvator
Glória
Lisiői kis Szent Teréz
Megváltó
Lourdesi Szűz
Magyar Korona
Magyar Korona

Az 1944. május 4-vel visszavont zsidó gyógyszertári jogosítványok a III. táblázatban felsorolt patikákat
érintették [6].
A Hivatalos Lap 1943. január 26-i számában megjelent a belügyminiszter pályázati hirdetménye azokra a
zsidó tulajdonban lévő gyógyszertárakra, amelyek
1943. május 4-én kerülnek jogmegvonás alá, és amelyek átruházását 1942. november 4-ig nem kérték.
Összesen 32 ilyen személyjogú gyógyszertár volt,
azonban a belügyminiszter csak 29-re írta ki a pályázatot. A hiányzó három gyógyszertár: Kövesliget/Fortuna, Gyalu/Kígyó és Szatmárnémeti/Caritas. A pályázati hirdetményben a belügyminiszter meghatározott összegben feltüntette a jogosítványnak, továbbá a
berendezési és felszerelési leltárnak az ellenértékét, tehát azt az összeget, amelyet a jogosítványt elnyerő
gyógyszerésznek meg kellett fizetnie. A leltári értéket

Sorszám

Településnév

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Kispest
Kövesliget
Kraszna
Magyardiószeg
Magyarmecske
Mándok
Margitta
Marosvásárhely
Mezőkaszony
Miskolc
Mohács
Munkács

Nagybáród
Nagyida
Nagykapos
Nagykónyi
Nagykörös
Nagylucska
Nagyvárad
Naszvad
Pelsőc
Szabadka
Szamoskrassó
Szatmárnémeti
Szeged
Tasnádszántó
Telcs
Topolya
Tornóc
Tószeg
Újpest

II. táblázat
A gyógyszertár
megnevezése
Turul
Fortuna
Borostyánkoszorú
Szent Háromság
Petőfi Sándor
Megváltó
Sixtusi Magdolna
Arany Kereszt
Remény
Szent Anna
Szent Ferenc
Aesculap
Isteni Gondviselés
Minerva
Remény
Őrangyal
Szent Háromság
Szent István
Turul
Angyal
Kleopátra
Angyal
Isteni Gondviselés
Arany Kereszt
Sólyom
Remény
Caritas
Szent György
Őrangyal
Feller
Sarlós Boldogasszony
Őrangyal
Segítő Szűz Mária
Kígyó

teljes egészében, a jogosítvány értékének pedig a 10%át kellett az átvevőnek kifizetni (legfeljebb azonban
összesen 15.000 pengőt, az átvételt követő 90 napon
belül). Az árukészlet értéke nem volt megállapítva,
mert az erre vonatkozó leltárt az átadó és átvevő
gyógyszerészek az átadáskor állapították meg. A pályázat beadásának határideje 1943. február 25. volt [7].
Az érintett gyógyszertárak 282.200/1943. XIII. pályázati számon:
–– Abaúj-Torna vm.: Nagyida/Őrangyal,
–– Bereg vm.: Munkács/Isteni gondviselés, Aesculap,
Mezőkászony/Remény, Nagylucska/Angyal,
–– Beszterce-Naszód vm.: Telcs/Feller,
–– Bihar vm.: Nagybáród/Remény,
–– Gömör- és Kishont vm.: Pelsőc/Isteni gondviselés,
–– Komárom vm.: Naszvad/Angyal,
–– Máramaros vm.: Felsővisó/Sas, Huszt/Szalvátor,
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Az 1944. május 4-vel visszavont gyógyszertári jogosítványok
Sorszám

Településnév

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alsóneresznice
Batonya
Bátya
Bátyú
Beregrákos
Budafok
Budapest

30.
31.

Drégelypalánk
Érsekvadkert
Felsővisó
Gyula
Halmi
Heves
Hódmezővásárhely
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászladány
Kassa
Királyhelmec
Kisvárda
Kolozsvár
Kovászna
Kövesliget
Kunmadaras
Kunszentmárton
Lenti
Maglód
Magyarbánhegyes

A gyógyszertár
megnevezése
Megváltó
Szeretet
Szent László
Isteni Gondviselés
Angyal
Kígyó
Bazilika
Kazinczy
Uránia
Szent Erzsébet
Megváltó
Sas
Szent József
Fortuna
Megváltó
Arany Sas
Megváltó
Szentháromság
Kígyó
Szentháromság
Megváltó
Csillag
Őrangyal
Remény
Remény
Fortuna
Fehér Kígyó
Szentháromság
Magyarország
Védasszonya
Magyar Korona
Őrangyal

–– Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.: Újpest/Kígyó, Tószeg/
Segítő Szűz Mária,
–– Somogy vm.: Barcs/Megváltó,
–– Szabolcs vm.: Gáva/Mátyás király, Mándok/Megváltó,
–– Szatmár vm.: Szamoskrassó/Remény, Avasújváros/
Csillag, Fehérgyarmat/Isteni gondviselés,
–– Szilágy vm.: Tasnádszántó/Őrangyal,
–– Tolna vm.: Nagykónyi/Szent István,
–– Ung vm.: Nagykapos/Szentháromság,
–– Veszprém vm.: Balatonalmádi/Balaton,
–– Zemplén vm.: Királyhelmec: Magyar korona, Bod
zásújlak/Megváltó,
–– Budapest: Szent Rókus,
–– Törvényhatósági jogú városok: Kassa/Glória, Lisiői
kis szent Teréz, Miskolc/Szent Anna.
Mindeközben a Gyógyszerészi Szemle 1943. évi
ötödik számában jelen meg az Országos Gyógyszerész
Egyesület következő felhívása: „A belügyminisztérium illetékes ügyosztálya minden esetben, amikor vala-

Sorszám

Településnév

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Makó
Mecsekszabolcs
Mezőkovácsháza
Mozsgó
Munkács
Nagykanizsa

Nagyvárad
Nyíregyháza
Ócsa
Paks
Papateszér
Sarkad
Siklós
Szajol
Szeged
Szentes
Szilvásvárad
Tas
Tata
Técső
Tornaalja
Újfehértó
Ungvár
Üllő
Vámosmikola
Vámospércs
Zomba

III. táblázat
A gyógyszertár
megnevezése
Őrangyal
Szent István
Szent Borbála
Megváltó
Szent Margit
Minerva
Mária
Őrangyal
Páduai Szent Antal
Diana
Őrangyal
Angyal
név nincs megadva
Őrangyal
Megváltó
II. Rákóczi Ferenc
Kígyó
Megváltó
Magyarok Védasszonya
Magyar Király
Magyar Korona
Isteni Gondviselés
Angyal
Magyar Korona
Nádor
Kígyó
Magyar Korona
Uránia
Szent Ilona
Magyar Korona
Arany Kereszt
Isteni Gondviselés

melyik gyógyszertár zsidó munkaszolgálatos kirendelését kéri, megkívánja egyesületünk igazolását arról,
hogy az illető gyógyszerész állásközvetítő irodánkhoz
fordult keresztény gyógyszerész alkalmazott közvetítése ügyében és az egyesület állásközvetítő irodája keresztény alkalmazottat közvetíteni nem tudott. Felhívjuk az igen tisztelt gyógyszertár-tulajdonosokat (haszonélvezőket), hogy amennyiben zsidó munkaszolgálatos kirendelését kérik a minisztériumtól, előzőleg keresztény alkalmazott közvetítése érdekében fordul
janak egyesületünk állásközvetítő irodájához. A
minisztérium által megkívánt igazolást csak abban az
esetben áll módunkban kiállítani, ha ténylegesen megkísérelték keresztény gyógyszerész alkalmazását. Az
egyesülethez intézett levélben kérjük, tüntessék föl az
alkalmazás időpontját és azt az összeget, amit a gyógyszertár keresztény alkalmazottnak fizetni kíván. Felhívásunkat az eljárás meggyorsítása és így a gyógyszertár-tulajdonosok érdekében tettük közzé” [8].
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Intézkedések történtek a reáljogú gyógyszertárak
terén is: ezek mindegyike hatósági kezelőt kapott.
Ezen felül 1944. június 30-ig a zsidó alkalmazottak
legnagyobb része kénytelen volt elhagyni a gyógyszertárakat. Ennek és a korábbi korlátozásoknak következtében természetesen munkaerőhiány lépett fel,
ezért alakult ki az a rendszer, hogy zsidó munkaszolgálatosokat rendeltek a patikákba [9].
1944. május 4-éig összesen 190 magyarországi zsidó gyógyszertár jogosítványa szűnt meg, közülük 45
budapesti, 55 egyéb városi, 90 községi gyógyszertár
volt. A Gyógyszerészi Hetilap közzétette a jogosítvány
megvonás alá tartozó gyógyszertárak jegyzékét, amelyekre pályázat került meghirdetésre [10].
–– Budapesti gyógyszertárak: Városmajor, Aesculap,
Fehér Kereszt, Múzeum, Fehér Sas, Lipótvárosi, Országház, Pallas Athéne, Szent Lajos, Zita, Gróf
Andrássy Gyula, Caritas, Deák Ferenc, Fasor, Segítő Mária, Szent Bertalan, Turulmadár, Vilmos császár, Apolló, Arany Szarvas, Corvin, Diana, Garay,
Glória, Hunnia, Klauzál, Kereszt, Szent Miklós,
Apostol, Gróf Apponyi Albert, II. Rákóczi Ferenc,
Szanatórium, Szent László, Zrinyi, Duna, Stefánia,
Arany Sas, Fehér Galamb, Aréna, Humanitas, Hungaria, Őrangyal.
A 255.157/1944. B. M. XIII. számon országos pályázatokat hirdettek a következő gyógyszertárakra:
–– Abaúj-Torna vm.: Abaújszina/Megváltó,
–– Baranya vm.: Dunaszekcső/Szentháromság,
–– Bars és Hont vm.: Szob/Megváltó,
–– Bács-Bodrog vm.: Küllőd/Szentháromság, Madaras/Szent Erzsébet, Magyarkanizsa/Szentháromság,
Temerin/Szentháromság, Zenta/Isteni Gondviselés,
–– Bereg vm.: Munkács/Zrinyi Ilona, Tarpa/Arany
Oroszlán, Dolha/Remény, Szolva/Remény,
–– Békés vm.: Békés/Arany Csillag, Békéscsaba/II. Rákóczi Ferenc, Orosháza/Remény, Szarvas/Remény,
Szeghalom/Szentháromság, Vésztő/Kossuth,
–– Bihar vm.: Nagyszalonta/Remény, Sárrétudvari/Isteni Gondviselés,
–– Borsod vm.: Boldva/Megváltó, Felsőábrány/Angyal,
Sajószentpéter/Fehér Kereszt,
–– Csanád, Arad és Torontál vm.: Makó/Ferenc Ferdinánd, Medgyesháza/Angyal, Nagybánhegyes/Kígyó,
–– Csongrád vm.: Csongrád/Országcímer, Tápé/Páduai
Szent Antal,
–– Fejér vm.: Cece/Megváltó,
–– Győr, Moson, Pozsony vm.: Oroszvár/Megváltó,
–– Hajdú vm.: Balmazújváros/Angyal, Szentháromság,
Hajdúdorog/Segítő
Mária,
Hajdúszoboszló/
Bocskay, Kaba/Gondviselés, Tiszacsege/Isteni
Gondviselés,
–– Heves vm.: Domoszló/Szent Antal, Eger/Őrangyal,
Gyöngyös/Szent Bertalan, Tiszafüred/Magyar Korona, Reménység,
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–– Jász-Nagykun-Szolnok vm.: Jászapáti/Megváltó, Kis
újszállás/Gólya, Kunhegyes/Kígyó, Kunszentmárton/Megváltó, Szolnok/Damjanich, Megváltó, Tisza
földvár/Aesculap,
–– Kolozs vm.: Gyalú/Kígyó,
–– Komárom vm.: Dunaszerdahely/Őrangyal,
–– Maros-Torda vm.: Görgényszentimre/Korona, Palo
tailva/Őrangyal, Szászrégen/Őrangyal,
–– Máramaros vm.: Aknaszlatina/Szent István, Borsa/
Magyar Király, Máramarossziget/Mátyás Király,
Rozália, Medve, Huszt/Magyar Korona,
–– Nógrád vm.: Bocsárlapújtő/Megváltó, Losonc/Magyar Király, Romhány/Őrangyal,
–– Nyitra, Pozsony vm.: Nagysurány/Oroszlán, Vágfar
kasd/Megváltó,
–– Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.: Abony/Szent István,
Apostag/Kossuth Lajos, Bia/Magyar Korona, Csepel/Őrangyal, Dunavecse/Megváltó, Irsa/Magyar
Király, Kiskunfélegyháza/Segítő Mária, Kiskunhalas/Magyar Korona, Kispest/Deák Ferenc, Remény,
Szent László, Monor/II. Rákóczi Ferenc, Szentháromság, Nagykőrös/Magyar Korona, Rákospalota/
József főherceg, Madonna, Zrinyi Ilona, Rákosszentmihály/Szent Margit, Soroksár/Szent Antal,
Újpest/Oroszlán, Visegrád/Remény,
–– Somogy vm.: Kaposvár/Kígyó,
–– Sopron vm.: Csorna/Megváltó,
–– Szabolcs vm.: Buj/Megváltó, Balkány/Fehér Kígyó,
Dombrád/Magyar Korona, Kisvárda/Csillag, Nyírbogdány/Isteni Gondviselés, Nyíregyháza/II. Rákóczi Ferenc, Rakamaz/Isteni Gondviselés,
–– Szatmár vm.: Gacsály/Remény, Mátészalka/Csillag,
–– Szilágy vm.: Alsószopor/Őrangyal, Mátészalka/
Csillag,
–– Szolnok-Doboka vm.: Bethlen/Balázs,
–– Tolna vm.: Döbrököz/Őrangyal, Nagydorog/István
Király,
–– Udvarhely vm.: Oklánd/Vas,
–– Ugocsa vm.: Halmi/Fortuna,
–– Ung vm.: Csap/Gondviselés, Szerednye/Őrangyal,
–– Vas vm.: Jánosháza/Megváltó, Szentgotthárd/Szent
István, Szombathely/Kígyó,
–– Veszprém vm.: Csögle/Isteni Gondviselés, Városlőd/
Szent Antal, Veszprém/Szent Antal,
–– Zala vm.: Lenti/Magyarország Védasszonya, Nagykanizsa/Mária, Pacsa/Szentháromság
–– Zemplén vm.: Alsómihályi/Őrangyal, Sárospatak/II.
Rákóczi Ferenc, Sátoraljaújhely/Üdvözítő, Tarcal/
Nádor, Taktaharkány/Magyar Korona.
A budapesti gyógyszertárak nagyobb részére, valamint a bajai Kereszt, a debreceni Csillag és Sas, a hódmezővásárhelyi Arany Csillag, a kassai Megváltó, Páduai Szent Antal és Rákóczi, a kecskeméti Isteni
Gondviselés, a miskolci Őrangyal és Szent Erzsébet, a
nagyváradi Hungária, Minerva, Szent Antal, Szent
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IV. táblázat
A magyarországi gyógyszertárak száma az 1943. december 31-i állapot szerint, ezen belül a megvont jogosítványú zsidó
tulajdonú gyógyszertárak számával
Magyarországi patikák száma
Zsidó tulajdonú patikák száma és aránya (%)
Budapest
189
51 (27%)
Vidék
1774
251 (14,1%)
Összes
1963
302 (15,38%)

Erzsébet1, a szabadkai Páduai Szent Antal és Fehér
Kereszt, a szegedi Erzsébet királyné, Jézus Szíve, Madonna, Szent Ferenc, az ungvári Korzó és Őrangyal,
valamint a zombori Arany Kereszt patikára pályázatot
hirdettek [10].
Ekkor már betöltötték a nyíregyházi Angyal, a tornaaljai Nádor, a budafoki Kígyó, az üllői Szent Margit, a kovásznai Remény, azt alsóneresznicei Megváltó, a felsővisói Sas, a vámosmikolai Magyar Korona, a
drégelypalánki Szent Erzsébet, a jászárokszállási
Szentháromság, a kövesligeti Fortuna, a makói Őrangyal és Szent István, a budapesti Bazilika, Uránia,
Kazinczy, az ungvári Magyar Korona, a siklósi Kígyó, a mecsekszabolcsi Szent Borbála, a beregrákosi
Angyal, a bátyui Isteni Gondviselés, a szentesi Magyar Király, a bátyai Szent László, a szajoli Megváltó,
az érsekvadkerti Megváltó, a kassai Szentháromság, a
kunszentmártoni Szentháromság, a gyulai Szent József, a nagykanizsai Őrangyal és Páduai Szent Antal,
az újfehértói Kígyó, az ungvári Uránia, a király
helmeci Megváltó, a tatai Angyal, a kunmadarasi Fehér Kígyó, a zombai Isteni Gondviselés, a tasi Isteni
Gondviselés, az ócsai Korona, a hódmezővásárhelyi
Arany Sas, a nagyváradi Diana és Őrangyal, a paksi
Őrangyal, a pápateszéri Megváltó, a mozsgói Szent
Margit, a técsői Magyar Korona, valamint a sarkadi II.
Rákóczi Ferenc gyógyszertárakat (A 257.657/1944.
XIII. B. M. számú rendelet alapján közétette a Gyógyszerészi Hetilap [10].
A fenti tulajdonátrendezéshez fogható arányait tekintve még sohasem fordult elő addig a magyar
gyógyszerészet történetében, kivéve az államosítást a
Tanácsköztársaság idején.
Problémák persze adódtak a fenti gyógyszertárak
átvételével kapcsolatban. Így az, hogy az átadás-átvétel közepette egy hónapig szünetelt a nyitva tartás, és
vajon kit terhel a patikahelység bérleti díja? Ki fizesse
az adót erre az időszakra? Kié az esetleges üzleti tartozás? Hogyan történjen a leltározás, ha az árukészlet
problémás? Hogyan fizessék ki az anyagkészlet árát a
régi bérlőnek, ha nem áll rendelkezésre elegendő
pénz? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tárgyal az
Egyesített Gyógyszerészi Lapok 1944. augusztus 19-i
száma [11].
Ebben a kontextusban megemlítendő, hogy működött egy „Zsidó Gyógyszertárak Értékbecslő BizottsáSzent Erzsébet nevű gyógyszertár Nagyváradon nem volt –
Budaházy István személyes megjegyzése – a szerzők.

1

ga” nevű grémium: Az Országos Közegészségügyi
Tanács gyógyszerügyi albizottsága Löcherer Tamás
és dr. Wéber Dezső tagok indítványára kijelölte ezt a
bizottságot, amely a megváltás alá kerülő zsidó gyógyszertárak berendezési, felszerelési és anyagleltárait értékelte fel. Tagok voltak: Löcherer Tamás, dr. Wéber
Dezső, Koritsánszky Ottó gyógyszerész, Urszinyi Károly az OGYOE elnöke, Gróff Gyula egyesületi igazgató, Kováts Ödön testületi igazgató, Sarkadi Nagy
Sándor OTI főfelügyelő és Czeglédy Béla a TERLA
igazgatója. Mindeközben a konkrét leltározásokat végző kéttagú bizottságok már megkezdték működésüket
[12].
Összesítés
A megvont jogosítványú zsidó tulajdonú gyógyszertárak száma mindösszesen 302 volt. Az 1944-es (II. Világháború vége előtti legutolsó) Gyógyszerészi Almanach 1943. december 31-én lezárt adatai szerint Magyarországon a visszacsatolt területek patikáival
együtt összesen 1963 személyjogú és reáljogú gyógyszertár működött (továbbá 50 fiókpatika, amelyeket
nem veszünk figyelembe a számításoknál). Ebből Budapesten 189, vidéken 1774 gyógyszertár állt fenn. Későbbi adat nem áll rendelkezésünkre, de feltehetően
nem tévedünk nagyot, ha az 1944-es évre is ezekkel a
patikaszámokkal számolunk.
A 302 zsidó tulajdonú gyógyszertár a magyarországi gyógyszertárak 15,38%-át jelentette. Ezen belül a
189 budapesti patikából (az ország összes gyógyszertárának a 9,6%-a) az 51 zsidó tulajdonú gyógyszertár
az összes budapesti gyógyszertár 27%-át képviselte. A
vidéki patikák 14,1%-a volt zsidó tulajdonban.
A fentieket a IV. táblázat foglalja össze.
Ha azonban összevetjük a zsidó tulajdonban (zsidó
gyógyszerész nevén, zsidó özvegy haszonélvezetében,
áttért nevén lévő) lévő gyógyszertárak 1935. december
31-i számadatait (lásd 1. ábra) a IV. táblázattal, akkor
kitűnik, hogy 1935-ben az ország akkori területén
lévő 1383 gyógyszertár 20,5%-a volt zsidó tulajdonban. Ha feltesszük, hogy a Bécsi döntésekkel visszacsatolt területeken is 20% körüli arányban voltak zsidó tulajdonú gyógyszertárak, akkor (20%-kal számolva) 393 patika kellett, hogy zsidó tulajdonban legyen,
azonban csak 302 patikát érintett a jogmegvonás. Ennek alapján feltehető, hogy több tucat gyógyszertár
esetében már a jogmegvonások előtt megtörtént a sze-
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mélyi jog átruházása, azonban ennek részleteiről nincsenek adatok.
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III. A Holokauszt áldozatai
Szmodits László, Dobson Szabolcs
Az idén emlékezünk meg a Holokauszt 70-ik évfordulójáról.
Elsőként vállalkozunk az elmúlt 70 évben arra,
hogy áttekintsük a holokauszt gyógyszerészi vonatkozásait
Pusztavámon meggyilkolt gyógyszerészek
1944. október 16-án a Fejér megyei Pusztavámon (Fejér
megye) a németek meggyilkoltak 221 értelmiségit,
köztük orvosokat, mérnököket, valamint gyógyszerészeket. A gyógyszerész-mártírok (32 fő) névsora a következő (zárójelben szerepel, hol működtek a gyógyszerészi pályán): Bálint György (Hatvan), Bánkúti
Zsigmond (Hatvan), Bodó György (Székesfehérvár),
Bühler Zoltán (Losonc), Csengery Rezső (Felső
ábrány), Deutsch Zoltán (Miskolc), Diamant László
(Losonc), Fischer József (Sárospatak), Friedmann
Béla (Bátyu), Frisch Miklós (Rimaszombat), Gara
Nándor (Miskolc), Gárdos Zsigmond (Kisterenye),
Grünwald Herman (Rozsnyó), Hevesi István (Pásztó),
Holländer József (Miskolc), Kellner László (Pelsőc),
Kellner Ödön (Miskolc), Klein Elek (Torna), Klein Ferenc (Nemesbikk), Krémer Zoltán (Rozsnyó), Lissauer
Emil (Tornaalja), Pánczél György (Eger), Reichard
Jenő (Miskolc), Sajó Miksa (Jolsva), Schnitzer Ernő
(Nagyszőllős), Sternfeld Sándor (Ipolyság), Szabó
Béla (Budapest), Timár István (Budapest), Varga Gyula (Miskolc), Vértes Sándor (Debrecen), Weiszberger
Ferenc (Hajdúdorog), Wirtschafter Mihály (Rimaszombat) [1].
A holokauszt további magyar gyógyszerész zsidó
áldozatai (106 fő, nem teljes lista)
Adler Tihamér (Auschwitz), Áron Sándor (Auschwitz), dr. Bach Ernőné, Halász Éva (deportálásból
nem tért vissza), Berkovics Anna (Auschwitz), Bichler
Gyula (Auschwitz), Bretter Dezső (sorsa ismeretlen),
dr. Bokor László (sorsa ismeretlen), dr. Bokor Lászlóné szül. Elek Anna (Békásmegyeri téglagyár), Böhm
Miklós (munkaszolgálatban elhunyt Uszicán), Bretter

Dezső (elhurcolták, sorsa ismeretlen), Ehrenfeld Jenő
(Auswitz), Erényi István (Örkény), Frankl Antal
(Auschwitz), Funk June (Gmünd), Friedmann Sándor
(munkaszolgálatból nem tért vissza), Gábori György
(munkaszolgálatból nem tért vissza), Gelbmann Imréné (Auswitz), Gellér János és Gellér Márta (Auschwitz), Gonda Ármin (holokauszt áldozat), dr. Gottlieb
József (Gmünd), Grünfeld Miksa (Gmünd), dr. Haasz
László (táborban), Hahn Dezső (deportálása előtt öngyilkosságot követett el), Hahn Pál (nem tért vissza),
Jónap Aladár (Auschwitz), Kallmann Gábor (Wel
heim), Kalmár Rózsa (Auschwitz), Kandell András
(Gmünd), Kálmán Tamás (Buchenwald), Klein József
(Mauthausenből nem tért vissza), Klein Klára
(Thorn), Kohn Géza (Auschwitz), Kovács Hedvig
(Gmünd), Kövesi Vilmos (Hustenka), Kroh Lajos
(meg nem nevezett tábor), Lassányi Jenő (BergenBelsen), Liebman Dezső (Budapest), Lukács Jenő
(munkaszolgálatosként), dr. Mándi Jenő (deportálásból nem tért vissza), Markovits Jenő (Hörschling),
Mathéser Jenő (koncentrációs táborból nem tért vis�sza), Mermelstein Miklós (Auschwitz), Molnár Gyula
(Auschwitz), Müller Vilmos (Rákospalota, öngyilkosságot követett el feleségével együtt), dr. Polgárné
Kanitz Anna (Auschwitz), Rados Márton (Cser
nyanka), Richter Gedeon (a Dunaparton kivégezték),
Rácz Illés (Mühldorf), Rácz Illésné szül. Bender Erzsébet és leánya Rácz Ágnes (Bergen-Belsen), Rákos
Simon (deportálták, sorsa ismeretlen), Rosenberg
Henrik (internálása utáni sorsa ismeretlen), Roth
Márkné (Gmünd), Rothberger Miklós (Auschwitz),
Sarkadi Imre (a Keleti Fronton eltűnt), Szász Mihály
(deportálásból nem tért vissza), Székely Imre
(Gmünd), Szilágyi Lajos (munkaszolgálatból nem tért
vissza), Vas Ilona (Auschwitz), Weisshaus Jenő
(Auschwitz), dr. Wiener Jenő (elhurcolták, sorsa is-
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meretlen) és dr. Wiener Jenőné (elhurcolták, sorsa ismeretlen), Zerkovitz (Gmünd) [2] .
Balkányi Kálmán (1944-ben ismeretlen helyre vitték, nem tért vissza), Havas József (deportálásból nem
tért vissza), Just Alfréd (deportálásból nem tért vis�sza), Kálmán Ernő (ismeretlen körülmények között
meghalt), Páncél Árpád (deportálásból nem tért vis�sza), Preszler Ármin (deportálásból nem tért vissza),
Szegő István (elhurcolták, sorsa ismeretlen) [3].
Királdi (Hertz) János (eltűnt), Kormos Aladár (eltűnt), Siklós László (deportálás során öngyilkos lett) [4].
Grósz Ferenc [5].
Práger Frigyes (deportálásból nem tért vissza),
Radó László (koncentrációs táborból nem tért vissza),
Radó Miklós (koncentrációs táborból nem tért vissza),
Szemző Imre (deportálásból nem tért vissza) [6].
Kolozsvári zsidó gyógyszerész áldozatok: Atlasz
Lajos (deportálás előtt esetlegesen öngyilkos lett feleségével együtt; nincs pontos információ; Budaházy
István, személyes közlés), Farkas István (deportálták;
Budaházy István, személyes közlés), Gálosi Ferenc
(deportálták; Budaházy István, személyes közlés),
Kaufman Irén (Rácz Rezsőné) (deportálták; Budaházy
István, személyes közlés), Káin Eszter (Mező Ernőné)
(deportálták; Budaházy István, személyes közlés),
Mező Ernő (deportálták; Budaházy István, személyes
közlés), Raáber Árpád (deportálták; Budaházy István,
személyes közlés), Schulman Margit (Raáber Árpádné) (deportálták; Budaházy István, személyes közlés),
Rácz (Rosenberg) Rezső (Auschwitzban meggyilkolták) [7], Reisz István (deportálták; Budaházy István,
személyes közlés), Révész János (deportálták;
Budaházy István, személyes közlés), Sebestyén Artur
(Sternstahl Sándor gyógyszerész fia (Péter H. Mária,
személyes közlés), deportálták, sorsa bizonytalan, a II.
Világháború után nincs róla adat; Budaházy István,
személyes közlés), Szabó Sándor Samu (deportálták;
Budaházy István, személyes közlés).
Hollós Károly (Hasenfeld Károly), Bolgár Miklós [8].
Szatmári zsidó gyógyszerész áldozatok: Apfel Jenőné Herskovits Erzsébet (1944-ben deportálás áldozata
lett), Beráll Adolf (Cernăuţi-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet, Auschwitz-ból nem tért vissza), Búzási
Márton (Auschwitz-ból nem tért vissza), Friedmann
Margit (Kolozsvárott végzett román nyelven 1932ben; deportálásból nem tért vissza), Kaufmann Jónás
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Jenő György (Bukarestben szerzett gyógyszerészi oklevelet 1937-ben; deportálásból nem tért vissza), Kiss
Gerő Gershon (Kolozsvárott szerzett gyógyszerészi
oklevelet 1921-ben; deportálásból nem tért vissza),
Kellner Pál (deportálásból nem tért vissza), Lázár István (deportálásból nem tért vissza), Markovits József
(Mathausenben életét vesztette), Steinfeld Sándor
(Mathausenben életét vesztette), Widder László
(Widder Péter fia; deportálásból nem tér vissza),
Widder Péter (deportálásból nem tér vissza) [9].
A fentiekben összesen 138 személy neve szerepel,
akik legnagyobb valószínűséggel zsidó származásúak
voltak. Ők az azonosított elhunytak (183 fő) kb. 75%át jelentik. Nem tudjuk, hogy hány zsidó származású
magyar gyógyszerész volt azon 111 kollégánk között,
akik nem szerepeltek a háború utáni gyógyszerészi
kézikönyvekben, haláluk körülményei nem ismertek,
illetve olyan határon túliak, akiknek sorsa ismeretlen
[2, 3, 4]. Nem tudva, de feltételezve, hogy közöttük
ugyanolyan arányban vannak zsidó származásúak,
mint az elhunytak között (75%), ez 83 esetlegesen zsidó származású kollégát jelentene. A fentiek alapján tehát a zsidó származású áldozatok számát az eddig ismert 294 elhunyt vagy eltűnt gyógyszerészből 221-re
becsülhetjük.
A holokauszt áldozatainak aránya
a zsidó származású okleveles gyógyszerészek
számához képest
Ennél a pontnál több nehézségbe ütközünk. Az első
kérdés az, hogy életkoruk alapján kik érhették meg a
holokausztot? Richter Gedeon pl. 72 éves volt amikor
meggyilkolták (1872-ben született és 1895-ben kapott
gyógyszerész oklevelet). Némiképp önkényesen tehát,
de feltehetően nem túl nagyot tévedve az 1894/1895-es
tanévben végzett gyógyszerészektől számíthatjuk a
holokauszt idején még életben lévő kollégáink számát.
A második kérdéskör az, hogy hány nem zsidó és
zsidó gyógyszerész élhette meg a Holokauszt idejét?
Két úton szerezhetünk adatot arról, hogy hány kollégánk élt 1944-1945 körül, vagyis a Holokauszt végkifejletének idején.
Első forrásunk az 1944-es Gyógyszerészi Almanach, amely deklaráltan teljességre törekedve 6153
gyógyszerész nevét sorolja fel, azonban gyógyszerész-

I. táblázat
Az 1894/1895-es tanévtől 1945-ig Magyarországon oklevelet szerzett magyar gyógyszerészek száma [5]
Képzőhely
Zsidó származású okleveles gyógyszerész
Összes gyógyszerész
Budapest (1895-1945)
4540 fő (78,9%)
936 fő (85,2%)
Kolozsvár (1895-1920)
465 fő* (8,1%)
100 fő** (9,1%)
Szeged (1923-1945)
749 fő (13,0%)
62 fő (5,6%)
Összesen
5754 fő (100%)
1098 fő (100%)
*Becsült érték az 1889-1902 között végzett 320 fő alapján extrapolálva 1920-ig (lásd II. táblázat).
**Becsült érték az összes gyógyszerészen belül 21,6%-os aránnyal számolva (lásd II. táblázat).

10

GYÓGYSZERÉSZET

nek az okleveles, vagyis egyetemet végzett gyógyszerészeket tekintve, ebből le kell vonnunk a felsorolásban „nokl. /nem okleveles/” jelöléssel illetett személyeket, akiknek száma 199. Így 5954 gyógyszerész
lesz az eredmény („Magyarország összes gyógyszerészének név- és címtára”) [10]. Megjegyzendő, hogy
nem ismertek a lista forrásai, valamint lezárásának
időpontja sem. Ennek alapján akár azt is gondolhatnánk, hogy 5954 okleveles gyógyszerész élt 1944 körül Magyarországon.
Második forrásunk az egyetemeinken (Budapest,
Kolozsvár, Szeged) oklevelet szerzett gyógyszerészek
száma. E tekintetben az alábbi – részben becsült – ös�szesítést tehetjük a Magyarországon gyógyszerészként
végzett nem zsidó és zsidó honfitársaink számáról
(lásd I. táblázat) [5].
Megjegyzendő, hogy ismeretlen tényezőt jelent,
hogy Trianon után a környező országokban, valamint
nyugat-európai egyetemeken hány magyar anyanyelvű
nem zsidó és zsidó gyógyszerész szerzett oklevelet, és
ezek közül hányan dolgoztak Magyarországon, beleszámítva a területi változásokat is. Számuk összesen
néhány százra tehető. Történetük ezidáig feltáratlan,
így számításainkban nem szerepelnek, de nem számol
velük a fent említett 1944-es Gyógyszerészi Almanach sem.
Az egyetemi adatok alapján 5754 fő végzett 18951945 között, amiből ha levonjuk a Budapesten és Szegeden 1945-ben végzett 68 + 12 = 80 főt, 5674 olyan
okleveles gyógyszerészt kapunk, akik 1944-ben elvileg Magyarországon élhettek [5]. Ez nagyon közel áll
az 1944-es Gyógyszerészi Almanach 5954 főhöz (lásd
fent). Azonban figyelembe kell vennünk azt, hogy
1895-től az okleveles gyógyszerészek között is nyilván
volt természetes mortalitás, és ismeretlen számban el
is költözhettek kollégák más országokba. A határok
időközbeni változásának (Trianon, majd a Bécsi Döntések) hatása sem ismert a mindenkori Magyarország
területén élő gyógyszerészek számára, beleértve azokat is, akik Trianont követően az utódállamokban végezték gyógyszerészi tanulmányaikat.
Ismeretes, hogy
–– 1920-1921-ben a 15-35 éves férfiak halálozási valószínűsége 14%, a nőké 14,5% volt, a 35-65 éves korosztályban a férfiaké 41,3%, a nőké 37,4%, míg a
65-85 éves korosztályban a férfiaké 92,1%, a nőké
91,1% (11).
–– 1941-ben a 15-35 éves férfiak halálozási valószínűsége 8%, a nőké 7,5% volt, a 35-65 éves korosztályban a férfiaké 32,9%, a nőké 26,5%, míg a 65-85
éves korosztályban a férfiaké 87,2%, a nőké 84,4%
(11).
Ezek az értékek az általános népességre vonatkoznak.
Meg kell jegyezni azt is, mint ismeretlen demográfiai súlyú tényezőt, hogy a kikeresztelkedett családból
származó, de a zsidó törvények által sújtott gyógysze-
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részek számát nem ismerjük. Ők ugyanis nem izraelitaként jelennek meg az egyetemi nyilvántartásban, de
a holokauszt áldozatai között szerepelhetnek.
A természetes mortalitás vonatkozásában önkényesen, de a fenti életkormegoszlási és általános népességre
vonatkozó adatok alapján reálisan számolhatunk 20%al. Egységesen 20%-os mortalitással számolva az egyetemi adatok alapján számított 5674 okleveles gyógyszerészből 4539 fő lehetett életben 1944-ben. Ez már lényegesen eltér az 1944-es Gyógyszerészi Almanach-ból
számított 5954 főtől (a különbség 1461 fő).
Összességében belátható, hogy az 1944-es Gyógyszerészi Almanach adatai még a „nokl” /nem okleveles/ jelölésű gyógyszerészek levonásával is csaknem
másfél ezer olyan gyógyszerészként megnevezett személyt tartalmaznak, akik bizonyosan nem lehetnek
okleveles gyógyszerészek a mortalitással korrigált
egyetemi adatok alapján. Feltehetően ezek a személyek olyan nem okleveles gyógyszerészek, akik neve
mellett nem szerepel a „nokl” jelölés, mint ahogyan a
legtöbb esetben az „okl” jelölés sem szerepel. Ugyancsak 20%-os mortalitással számolva, az 1098 zsidó
származású okleveles gyógyszerészből 878 (kb. 800900 között) lehetett életben 1944-ben.
A fentiek alapján, a becsült elhunyt, illetve eltűnt
221 áldozat a 878 zsidó származású okleveles gyógyszerészből kb. 25%-os veszteséget jelent. Ez azonban
csak a minimum, hiszen számos ismeretlen áldozat is
lehet ezen felül. Összességében a zsidó származású
gyógyszerész áldozatok arányát a zsidó származású
gyógyszerészek teljes számához viszonyítva legvalószínűbben 30-35% közé tehetjük.
A nem zsidó gyógyszerész áldozatok száma a fentiek alapján 74 elhunyt, illetve eltűnt személy, amely a
3661 nem zsidó gyógyszerészt tekintve kb. 2%-os
veszteséget képvisel. Természetesen, ez a szám, illetve
arány is csak a minimumot jelenti, és további nem zsidó származású ismeretlen gyógyszerész áldozatok is
lehetnek. Vagyis, kb. 15-17-szeres halálozási kockázatot jelentett a gyógyszerészek körében a zsidó származás a Holokauszt idején.
A zsidó származású okleveles gyógyszerészeket ért
becsült 30-35%-os veszteség lényegesen kisebb, mint
a teljes magyar zsidó lakosságot ért kb. 72%-os országos veszteség. Ennek a különbségnek az okai ismeretlenek. Nem zárható ki, hogy a zsidótörvények következtében kényszerből átadott gyógyszertárak miatt és
a munka-, illetve megélhetési lehetőségek ellehetetlenítésének hatására sokan olyan helyekre költöztek,
ahol nem érte utol őket a deportálás. Nem szabad elfelejteni, hogy egy kislétszámú, néhány száz fős rétegről
van szó. Másfelől a magyarországi holokausztban a
meggyilkolt férfiak aránya sokkal kisebb volt, mint a
nőké. Míg ugyanis a vidéki férfiak (18 és 60 év köztiek) munkaszolgálatot teljesítettek, vidékről elsősorban
a nőket, gyerekeket és öregeket deportálták és ölték
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meg. Míg tehát épp a munkaszolgálat miatt Budapesten a férfiak szenvedtek nagyobb veszteséget, vidéken
ugyanezen okból a nők (gyerekek és öregek) vesztesége négy-ötszöröse volt a férfiakénak. Ez is magyarázata lehet annak, hogy a zsidó származású okleveles
gyógyszerészek (akik között esetleg jónéhányan
egészségügyi beosztásban teljesítettek munkaszolgálatot) vesztesége jóval az országos arány alatti volt.
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